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چکيده
و حداكثر ارتفاع منطقه ۱۴۰۰ متر منطقه ۱۲۰۰ ارتفاع است.حداقل واقع نيشابور شرقي جنوب هكتار در وسعت ۶۸۰۰ منطقه مورد مطالعه به
مترمي باشد .ميزانمتوسطبارند گيساالنهآن۲۳۸ميليمترميباشد.پوششگياهيمنطقهبهروشبراون،بالنکهموردمطالعه قرارگرفت.۳۹
وتحليل تجزيه به روشهاي گياهي شـناختي جامعه د ادههاي و تحليل تجزيه يافت. مختلف اسـتقرار گياهي جوامع افراد در نمونه قطعه
جامعه و۱ زير جامعه گياهي نهايت۹ در و گرفت انجام آنافيتو برنامه از استفاده با باالرونده۲ سلسله مراتب طبقه بندي و عاملي۱ ارتباطهاي
اشغال۳۸/۴۴ با Stipagrostietum pennatae- Eremostachyo regelianae جامعه ملحه دشـت د ر حاضر ميان جوامع در داده شد . تشـخيص
درصدازکلمساحتمنطقه کوچکترين اشغال۰/۰۰۱ با Colchicetum kotschyiدرصداز کلمساحتمنطقهوسيعترينجامعهگياهيوجامعه
در که شد بررسي نيز خاكي عوامل و درصد شيب و جهت اكولوژيكي شامل ارتفاع، خصوصيات بعضي از ميباشند. منطقه موجود در جامعه

موثرند. منطقه جوامع گياهي در استقرار پتاسيم و درصد آهک فاکتورها مانند اكولوژيك، بعضي عوامل ميان

نيشابور، ايران ملحه، بالنکه، رولوه، دشت براون- گياهي، جامعه گياهي، جامعهشناسي کلمات کليدي:

Pajouhesh & Sazandegi: No 74 pp: 2-9

Phytosociological study of Malhe plain of Neishabour
By: G. Bakhshi Khaniki, Payme Noor University
F. Mahdavi, Islamic Azad University,  Neishabour Branch
Y. Asri, Research Institute of Forest and Rangelands
Malhe Plain phytosociologically is located at Southeast of Neishabour. It covers almost 6800 hectares of  area. The lowest altitude 
is 1200 m and the highest altitude is 1400 m.Avrage annual precipitation reaches to 238mm. The vegetation of Malhe plain was 
studied , using the Braun – Blanquet method. 39 releves in different phytosociological individuals were recorded.Phytosociological 
data were analysed by Analyse Factorielle des Correspondances( AFC) and Classification Ascendant Hierarchique (CAH) methods 
, using the Anaphyto software.Ultimately , 9 associations and 1 subassociation were distinguished.Among the plant associations that 
are situated in Malhe Plain pennatae Stipagrostietum- Eremostachyo regelianae  is the longest and Colchicetum kotschyi society is 
the smallest. Some ecological factors such as CaCo3 and K have role in the estabilishment of plant associations.

Keywords: Phytosociology, Association, Braun-Blanquet Releves,Malhe Plain, Neishabour
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و روشها مواد
Braun- ــب مكت ــاس اس بر ملحه ــت دش ــه منطق ــي گياه ــش پوش
ــي بررس ــن اي ــت(۷). در گرف ــرار ق ــه مطالع ــورد م  Blanquet۱۹۳۲
ظاهري) ــيماي (س فيزيونوميكي ــار معي بر ــا تكيه گياهي،ب ــاي ريختاره
تركيب گونه ) ــتيكي فلورس معيار از ــتفاده اس با ــپس گرديدند.س تعيين
هر در جامعه افراد عنوان به يكنواخت رويشي واحدهاي يا ــطوح س اي )
ــخيص تش و حدود از تعيين بعد ــخص گرديدند. مش ريختارها اين از يك
يافتند. استقرار يکنواخت در مکانهاي (رولوه) نمونه قطعات جامعه فرد
(Minimal area) حداقل ــطح س به روش جامعه افراد از ــرداري ب نمونه
تحليل و تجزيه ــد. ش نمونه انتخاب ۳۹ قطعه نهايت در و گرديد ــن تعيي
جامعه ــردن دادههاي وارد ك و بندي كد با گياهي جامعه ــتهاي برداش
و تحليل تجزيه روش به آنافيتو(۱) برنامه از استفاده با ــناختي گياهي ش
و Analyse Factorielle des Correspondances ــي عامل ــاي ارتباط ه
Classification Ascendant ــده باالرون ــب مرات ــله سلس ــدي طبقهبن

گرفت. انجام Hierarchique

نتايج
ــناختي ش جامعه دادههاي ــل وتحلي ــل ازتجزيه حاص ــاس نتايج براس
منطقه گياهي شناختي ۳) جدول اوليه جامعه و شماره۲ ــکلهاي (ش گياهي
اوليه جدول رديفهاي بعضي از ستون هاو جايي باجابه سپس شده ــاخته س
با ــن تغييرات ۱).اي (جدول گرديد ــکيل تش نهايي ــناختي ش جامعه جدول

طبقهبندي و (AFC)عاملي ارتباط هاي ــل وتحلي محورهاي تجزيه به توجه
و درجه وفاداري وگونهها نمونه ــات قطع  (CAH) باالرونده مراتب ــله سلس
۹ نهايت گرفت.در موجودانجام ومنابع گونهها محيطي رفتاري ــات خصوصي

از: عبارتند شده داد ه تشخيص گياهي جامعه زير ۱ و گياهي جامعه

 Astragaletum veri جامعه - ۱
Astragalus verus شاخص: گونه

Heliotropium ellipticum همراه: گونه
ساير گونه ها:

Bromus tectorum , Rosa persica , Sophora pachycarpa
ــيبي با ش متري ۱۴۰۰ ۱۳۵۰ تا ارتفاع گياهي از جامعه ــگاه اين رويش
نمونه ــات وجود دارد .قطع ــت ملحه د ش منطقه در درصد ــدود ۰-۲۰ ح در
درصد ۲۰ پوشش تاج سطح دارند.متوسط تعلق جامعه اين به ۳۷,۳۸و۳۹
كل درصد ۰/۲۳ معادل كه هكتار حد ود ۱۶ در جامعه اين ميباشد.مساحت

ميباشد. منطقه

 Salsolo dendroidis ـ Artemisietum sieberi جامعه - ۲
Salsola dentroides و  Artemisia sieberi شاخص: گونههاي

Eremostachys و  Acantophylum gracile ــراه:  هم ــاي گونه ه
regeliana

گونهها: ساير

مقدمه
ــرقي ش جنوب ــري ــو مت كيل ۵۰ در ــه ملح ــت دش ــه منطق
۳۳′ جغرافيايي ــرض ع و ۳۵° ۴۰′ جغرافيايي طول در ــابور نيش
۶۸۰۰ منطقه اين ــعت ــكل ۱-۱). وس (ش است ــده ش واقع ۵۹°

كه ــت اس آبي جريان چندين د اراي منطقه ــد .اين ميباش هكتار
شاخه چندين به خود البته ــد كه ميباش ــور ش كال آن مهمترين
ايجاد روان دليل به خاك منطقه همچنين ــت. اس شده ــيم تقس
داراي مطالعه مورد منطقه ميباشد. نيز ــايش فرس معرض آب در
ــابور نيش ــه ديزباد منطق آن وزش ــاء منش كه ــت اس دائمي ــاد ب
منحني و ــدت ش از مختلف روزهاي د ر باد اين وزش ــد. ميباش
در نقاطي آن خصوصًا ولي حضور مطلق ــت اس برخوردار مختلفي
ــطحي حركت س و خيزش با ــت گياهي اس ــش پوش از عاري كه
بادها جريان اين مشخصه سه ميكند. خودنمايي ــنهاي روان ش
سرعت و شدت و آن غربي ــرقي ش غالب ,جهت هوا سرد ــبتًا نس
تا منطقه در اين باد ــرعت س كه مي گردد برآورد ــت. اس زياد آن
به شمال از مورد مطالعه منطقه ــد . برس ــاعت س د ر كيلومتر ۵۰
و سرخ ( ارتفاعات حيدريه مرز تربت به جنوب زار، از اژوه منطقه
آباد حسين غرب به از پايين و اراضي ديزباد شرق به از ،( نمكي
آن حداكثر و متر ۱۲۰۰ منطقه ارتفاع حداقل ــود. ميش محدود
بارندگي و دما ارتباط ميان بررسي منظور مي باشد .به متر ۱۴۰۰

ــاله ده س دادههاي ــاس اس بر ملحه ــت دش آمبروترميک نمودار
شماره۱). شکل ) است نيشابور ترسيم شده هواشناسي ــتگاه ايس
ملحه د شت ــک خش فصل ميدهد ــان نش منحني که همان طور
مييابد . ادامه ــاه م آبان اواخر تا و آغاز ماه ــت ارديبهش ــل از اواي
ـ براون ــاس مكتب اس بر منطقه گياهي ــش پوش پژوهش اين در
اين ــاس اس قرار گرفت. ــي مورد بررس مونپليه ـ زوريخ يا بالنكه

ميشود: خالصه زير اصل در سه روش
تركيب بوسيله كه هستند گياهي گياهي،گونههاي اجتماع - ۱
ــل گونههاي كام تركيب ــد. ميگردن ــخص مش خود ــتيكي فلورس

ميدهد. نشان بهتر محيط با يكديگر و را آنها وابستگي اجتماع،
اجتماع را يك ــتيكي فلورس تركيب كه هايي گونه بين د ر - ۲
رابطه يك از ــب تري مناس تجلي آنها از تعدادي مي دهند ، ــكيل تش
و مطلوب يك طبقهبندي ــتند.براي هس ــايرين به س ــبت نس معين
ميدهد جستجو قرار مورد را هايي گونه محيط،اين روش ــناخت ش
د ر واقعي تري ــاي معرفه صورت به را آنها ــي روابط اكولوژيك ــه ك
شامل كه مي نامند تشخيصي گونههاي را گونهها اين ــت. اس آورده

هستند. پايا همراه و شاخص،متمايزكننده گونههاي
در يك اجتماعات سازماند هي براي ــخيصي تش گونههاي - ۳
ــت،مورد اس آن پايه ــه واحد جامع كه مراتبي ــله سلس ــدي طبقهبن

(۹ ،۸) مي گيرند قرار استفاد ه
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Rosa persica , Centaurea virgata, Salsola dendroides, Ziziphora 
tenuior , Alyssum mulleri 
 
با متري ۱۲۸۰ تا ۱۲۱۸ ــدود ح ارتفاع گياهي از جامعه اين ــگاه رويش
دارد.قطعات وجود ــت ملحه دش منطقه در صد در حدود ۰-۱۵ در ــيبي ش
تا ۴۰ پوشش تاج سطح متوسط د ارند . تعلق جامعه اين به ۲۸,۲۹و۳۰ نمونه
معاد ل كه ۹۸ هكتاراست در حدود اين جامعه ميباشد. مساحت درصد ۵۰

ميباشد. منطقه ۱/۴۴درصد كل

Salsoletum  dendroidis  جـــامعه ۳ـ
Salsola dendroides شاخص: گونه

Heliotropium ellipticum, Astragalus ammodendron همراه: گونه

گونهها: ساير

دشت... فيتوسوسيولوژي مطالعه
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 Ceratocephalus falcatus , Euphorbia densa, Alyssum mulleri, 
Bromus tectorum , Echinops ritrodes

ــيبي با ش متري ۱۳۰۰ ۱۲۲۸ تا ارتفاع گياهي از جامعه ــگاه اين رويش
نمونه ــات وجود دارد .قطع ــت ملحه د ش منطقه در درصد ــدود ۰-۱۲ ح در
درصد ۴۰ ــش پوش ــطح تاج س ــط متوس جامعه دارند. اين ــه ۲۲,۲۳و۲۴ ب
۱۶/۹۴ معادل كه است هكتار ۱۱۵۲ حد ود د ر جامعه اين ميباشد.مساحت

ميباشد منطقه كل درصد

 Carici suphysodis- Astragaletum angustatus جامعه - ۴
Astragalus angustatus Carex physodes subsp, شاخص: گونههاي

suphysodes
Ixiolirion tataricum همراه: گونه

گونهها: ساير
Ceratocephalus falcatus, Ziziphora tenuior , Sophora pachycarpa , 
Roemeria refracta , Peganum harmalla, Bromus tectorum , Alyssum 
mulleri, Ceratocarpus arenarius , Malcolmia africana

شيبي در حدود با متري ۱۲۴۰ ۱۲۱۸ تا ارتفاع از ــگاه اين جامعه رويش
به اين ۸,۷و۹ نمونه دارد .قطعات وجود ملحه ــت در منطقه دش د رصد ۰-۱۵
اين ۶۵درصد ميباشد.مساحت تاج پوشش سطح دارند. متوسط تعلق جامعه
منطقه ميباشد. درصد كل ۱/۲۶ معادل كه هكتاراست در حدود ۸۶ جامعه

 Colchicetum kotschyi جــامعه ـ ۵ 
Colchicum kotschyi شاخص گونه
Ixiolirion tataricum همراه: گونه

گونهها: ساير
Ceratocephalus falcatus , Bromus tectorum , Roemeria refracta
, Ceratocarpus arenarius, Mesostemma kotschyana , Peganum
harmalla , Ziziphora tenuior , Goldbachia laevigata , Brassica

napus , Alyssum mulleri
۱۲۳۰ تا ۱۲۱۸ ارتفاع و از محد ود ــيار بس گياهي جامعه ــگاه اين رويش
ــود وج ملحه ــت دش منطقه د ر د رصد ۰-۱۲ ــدود ح ــيبي در ش با ــري مت
۴۰ پوشش تعلق دارد.متوسط تاج جامعه اين ۲,۱و۳ به دارد.قطعات نمونه
كه معادل ــت اس حدود ۰/۱ هكتار در ــاحت اين جامعه ميباشد.مس صد در

است. در صد كل منطقه ۰/ ۰۰۱
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 Eremostachyetum regelianae جـــامعه - ۶
Eremostachys regeliana :شاخص گونه

گونهها: ساير
Ziziphora tenuior , Euphorbia densa , Brassica napus , Bromus

tectorum , Ceratocephalus falcatus
 

با متري ۱۳۰۰ ــا ت ــاع ۱۲۵۰ ارتف از ــي گياه ــه ــن جامع اي ــگاه رويش
دارد.قطعات وجود ملحه ــت درصد در منطقه دش حدود ۰-۱۳ در ــيبي ش
۵۰ پوشش تاج سطح ــط متوس دارند. تعلق جامعه اين نمونه۱۴,۱۳و۱۵ به
معادل كه هكتاراست ۱۱۵۸ حدود در جامعه اين مساحت ــد. مي باش درصد

ميباشد. كل منطقه درصد ۱۷/۰۳

 ziziphoretosum tenuior جــامعه زير ـ a ۶ 
Ziziphora tenuior :كننده متمايز گونه

Eremostachys regeliana همراه: گونههاي

گونهها: ساير
Brassica napus , Bromus tectorum , Ceratocephalus falcatus 

, Euphorbia
 densa
 

شيبي با متري ۱۲۹۰ ۱۲۱۸ تا حدود ارتفاع جامعه از زير اين رويشگاه
نمونه ــات وجود دارد.قطع ملحه ــت دش منطقه د ر درصد ــدود۰-۱۳ ح در
پوشش ــطح تاج ــط س جامعه ميباشد.متوس زير اين به ۱۴,۱۳و۱۵ متعلق
كه هكتاراست ۹۷۰ حدود د ر زير جامعه اين مساحت ــد. ميباش ۳۰ درصد

مي باشد. منطقه درصد كل ۱۴/۲۶ معادل

 pennatae Stipagrostietum- Eremostachyo regelianae جامعه - ۷
Eremostachys ـ  Stipagrostis pennata ــاخص:  ش ــاي گونه ه

regeliana
Alhagi psedalhagi, Eremostachys regeliana همراه: گونه

ها: گونه ساير
Sophora pachycarpa , Ceratocarpus arenarius

 
ــيبي با ش متري ۱۳۲۰ ۱۲۷۰ تا ارتفاع گياهي از جامعه ــگاه اين رويش
نمونه ــات وجود دارد .قطع ــت ملحه د ش منطقه در درصد ــدود ۰-۱۵ ح در
درصد ۵۰ تاج پوشش سطح متوسط دارند. تعلق اين جامعه به ۱۷,۱۶و۱۸
۳۸/۴۴ معاد ل كه هكتاراست ۲۶۱۴ حدود در جامعه اين مساحت ميباشد

كل منطقه مي باشد. درصد
pennatae Stipagrostietum- Eremostachyo regelianae جامعه

 Astragaletum chrysotachys جــامعه ۸ ـ
Astragalus chrysotachys شاخص گونه

Eremostachys regeliana همراه: گونه
: گونه ها ساير

Ziziphora tenuior , Alyssum mulleri , Rosa persica , Roemeria 
refracta , Cleome coluteoides 
 
ــيبي با ش متري ۱۲۹۰ ۱۲۵۰ تا ارتفاع گياهي از جامعه ــگاه اين رويش
نمونه ــات د ارد .قطع ملحه وجود ــت دش منطقه صد در در ــدود ۰-۱۶ ح در
درصد ۴۰ تاج پوشش سطح ــط دارند.متوس جامعه تعلق اين به ۲۰,۱۹و۲۱
۰/۴۴ ــادل كه مع ــت ۳۰ هكتاراس در حد ود جامعه اين ــاحت ميباشد.مس

كل منطقه مي باشد. درصد

دشت... فيتوسوسيولوژي مطالعه
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Irido songaricae - Astragaletum ammodendroidis جــامعه ۹ـ
Astragalus ammodendron و Iris songarica شاخص: گونههاي

سایر گونه ها:
Ceratocephalus falcatus , Ziziphora tenuior , Sophora pachycarpa , 
Roemeria refracta , Cleome coluteoides , Peganum harmala

ــيبي با ش متري ۱۳۰۰ ۱۲۱۸ تا ارتفاع گياهي از جامعه ــگاه اين رويش
نمونه ــات وجود دارد.قطع ملحه ــت دش منطقه د ر درصد ــدود۰-۱۲ ح در

دارد. جامعه تعلق به اين ۱۱,۱۰و۱۲

بحث
ــتگاه خصوصيات زيس و اي گونه تركيب ــاس اس بر جامعه كلي طور به
عنوان به گياهي جامعه يك واقعي ــتيكي فلورس تركيب آن تعيين مي گردد .
با توان انطباق د ر گياهان واكنش گياهان و روي محيطي عوامل نتيجه تاثير

.(۳ نمود(۲، پيدا نمود آنها اكولوژيكي بالقوه
گرفت. قرار مطالعه مورد ملحه ــت جوامع گياهي دش حاضر پژوهش در
ـ براون روش ــتفاده از در اس آمده ــكل بوجود مش ــي مورد بررس منطقه در
در انحصاري ــاخص ش گونههاي فقدان ــتيكي فلورس تركيب و ارائه ــه بالنك

مطالعه بود. منطقه مورد
ــاخص  ش منطقه نيز گونه در اين جوامع حاضر ــد ش ذکر همانگونه كه
مناطق در كه رطوبت فقدان عدم حضور ناشي از اين كه ند اشتند انحصاري

تخريب همچنين و ــت اكولوژيكي اس كننده عامل محدود عنوان به بياباني
است. منطقه

برخي توسط بياباني مناطق جوامع گياهي در محدوده تعيين ــواري دش
فقدان ــئله اين مس اصلي دليل ــت. ــاره قرار گرفته اس اش مورد ــگران پژوهش
گونههاي وجود است.عدم بالنكه براون ـ مكتب ــاس بر اس شاخص گونههاي
اكولوژيكي كنند ه محدود كه رطوبت عامل است واقعيت اين از ناشي شاخص
مي دهد. از قرار تحتالشعاع را محيطي عوامل ساير بياباني، گياهان در زندگي
تغييرات عوامل اكولوژيكي الگوهاي دامنه در مناطق بياباني،گياهان از رو اين
ــتند،تبعيت هس گياهي جوامع محدوده ــده مناطق تعيين كنن ــاير در س كه
ــفر بيوس ذخيرگاه در گياهي تنوع مطالعه در نيز (۳) عصري ــد(۴). نميكنن

رسيد. نتايج همين به نيز كوير
مناطق در ــد ه ش انجام گياهي ــناختي ش جامعه مطالعات معتبرترين از
گياهي اشاره كرد.وي جوامع لئونارد(۱۹۹۲-۱۹۹۱) كشور ميتوان به بياباني
با آن طي و داد قرار بررسي مورد را جازموريان و لوت كوير،د شت دشت حاشيه
را گياهي جامعه مناطق،۳۸ اين رويشي واحدهاي د ر نمونه قطعه ۱۶۰ استقرار
از نمود. معرفي جوامع اين بندي ارائه رده بدون تركيبي جدولهاي وسيله به
گياهي جوامع در نيز Artemisia sieberi جامعه شده معرفي جوامع آن ميان
بيوسفر جوامع گياهي ذخيرگاه نيز ،(۳) ملحه وجود دارد .عصري د شت منطقه
روش به ــفركوير بيوس ذخيرگاه گياهي ــش پوش داد. قرار مورد مطالعه كويررا
ــتگاههاي در زيس نمونه قطعه ۱۹۶ گرفت. قرار مطالعه بالنكه مورد ـ ــراون ب
بيابانهاي ــنگريزه اي، س بيابانهاي و ــا ماهوره تپه و دامنه اي ــت هاي د ش
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و بركههاي شور چشمهها ــور، ش زارها،كالهاي شوره شور و د شتهاي ــني، ش
شد. داد ه گياهي تشخيص ۴۰ جامعه اين دادهها به با توجه يافت.كه استقرار
Artemisia sieberi، كوير،جوامع ــفر بيوس در ذخيرگاه حاضر جوامع از ميان
نيز ملحه دشت در Stipagrostietum pennatae و Salsoletum dentroidis

دارند(۱۰). حضور
Eremostachyo ــه  ــه جامع ملح ــت دش ــرد ر حاض ــع جوام ــان مي در
مساحت كل از ٪ ۳۸/۴۴ اشغال با regelianae- Stipagrostietum pennatae
۰/۰۰۱ اشغال Colchicetum با kotschyi جامعه و وسيعترين جامعه منطقه
ميباشند. منطقه د ر موجود كوچكترين جامعه منطقه مساحت كل از درصد

گياهي ــع جوام و تحليل ــه تجزي ــراي ب AFC از روش ــش پژوه در
گروههاي به اين مربوط نمونه يا گونههاي قطعات ــد. توزيع ش ــتفاده اس
چند عامل ــا ي يك ــت با اس ممكن AFC ــاي  محوره از ــك ي ــر ه روي
دادههاي بر مبتني و تحليل تجزيه واقع باشد. د ر ــته داش ارتباط محيطي
نظر مد ضمن ــش، پژوه اين در ــتفاده مورد اس روش نظير ــتيكي فلورس
گونه ــداد تع بودن محد ود به دليل ــود موج متغيرهاي كليه ــرار داد ن ق
كه حالي در ــت، اس ــتيابي دس قابل نيز آنها مربوط به اطالعات ــه ها،كلي
تعداد پذيرد،تنها صورت اكولوژيكي عوامل بر مبتني تحليل و تجزيه ــر اگ
تجزيه رو، اين از بر ميگيرد . ــمار را در بيش محدودي از متغيرها ــبتاً نس

از اكولوژيكي ــاي متغيره به ــبت نس گونهاي تركيب مبناي ــل بر و تحلي
معرف بهترين اي گونه تركيب ــت.بنابراين اس برخوردار ــتري ارزش بيش

.(۵) ميباشد به خود اكولوژيكي مربوط شرايط براي
گياهي به جوامع استقرار اكولوژيكي در مهمترين عامل كه در زيستگاههايي
يكمنبعتغييرات مربوط است مانندهدايتالكتريكي در مناطق شور،رستهبند ي
به سهولتنشان گونهها،شيبتغييراتآنعامل را حاصلازAFC قطعات نمونهيا
ميدهد وگروههايگياهيبراساسشيبقابلتفكيكهستند.درچنينشرايطي
بيابانهاي شني د رزيستگاههايينظير اما منبع تغييراتعاملتعيينكنندهاست.
در خاك بافت واكنش و مانند آهك، اكولوژيكي عامل كه چندين اي سنگريزه و
اكولوژيكي عامل چند يك يا تغييرات منبع نقش دارند، گياهي جوامع ــتقرار اس
استقرار جوامع موجب عوامل اين كنش هم بر حالت اين در است. متمايز كننده
د ادن قرار با اين ترتيب به .(۶ ميگردد (۳، ــيبهاي محيطي ش در طول گياهي
ملحه ــت د ش منطقه قطعات نمونه AFC روي محورهاي ــي اكولوژيك داد ههاي
جامعه زير و جوامع ــي جداي عوامل عنوان به را ــيم پتاس ميزان و آهك ميتوان

گياهي منطقه معرفي كرد.

پاورقيها
1- Analyse Factorielle des correspondanees
2- Classification Ascendant hierarchique

( و ۲ ۱ قطعات نمونه (محورهاي AFC شكل ۲ـ
I = Irido songaricae - Astragaletum ammodendroidis , II = Salsoletum 
dendroidis,III = Salsolo dendroidis - Artemisietum  sieberi  , IV = Astragaletum 
chrysotachys , V , IX = Cholchicetum kotschyi , VI = Carici suphysodis_ 
Astragaletum angustatus  , VII = Eremostachyetum regelianae , VIII = 
Astragaletum veri  ,  X = Eremostachyo regelianae-Stipagrostietum Pennatae    

نمونه CAH قطعات -۳ شکل
I = Irido songaricae - Astragaletum ammodendroidis , II = Salsoletum 

dendroidis,III = Salsolo dendroidis - Artemisietum  sieberi  , IV = Astragaletum 

chrysotachys , V , IX = Cholchicetum kotschyi , VI = Carici suphysodis_ 

Astragaletum angustatus  , VII = Eremostachyetum regelianae , VIII = 

Astragaletum veri  ,  X = Eremostachyo regelianae-Stipagrostietum Pennatae    

دشت... فيتوسوسيولوژي مطالعه
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